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Câmara aprova texto da Reforma da
Previdência em 1º turno

PROS fecha questão contra mudanças na
aposentadoria rural, capitalização, abono salarial e
idade para domésticas
A Câmara dos Deputados apreciou o texto-base da Reforma da Previdência (PEC 6/19) e os 142 destaques apresentados à PEC. Após
o encerramento da votação no Plenário da Câmara, a matéria foi encaminhada para a Comissão Especial para a elaboração da redação
final. O segundo turno de votação está previsto para o mês de agosto. p.3

“

A Bancada
entendede
que
não há
vantagens
financeiras
ouaquecer
sociais que
Precisamos
novas
medidas
do governo
para
a justifiquem a penalização, justamente, de quem
recebe menos. Poreconomia,
esse motivo,gerar
fechou
questãoede
ordem para derrubar estes itens da Reforma da Previdência p.3
emprego
renda

Toninho Wandscheer
PROS se posiciona contra
recriação de ministérios
e mudança do Coaf
Líder do PROS

Entre as discussões urgentes entendidas pelo PROS como prioritárias para a agenda de debates do Governo
Federal com a sociedade estão o contingenciamento de recursos da Educação e o corte de investimentos em
universidades e em pesquisas científicas p.3

Aprovado destaque que reduz a idade
para aposentadoria de professores
A matéria uniu os parlamentares de diversas legendas pela defesa da educação
incluindo o PROS. “Pela defesa da educação! Apoiamos a emenda do PDT pela melhoria da aposentadoria dos professores”, afirmou o deputado federal Gastão Vieira (MA)
Confira o pronunciamento dos deputados federais na Comissão Geral da Câmara que recebeu o
ao encaminhar o voto do PROS p.3

CORTES NA EDUCAÇÃO

ministro da Educação, Abraham Weintraub, para explicar os cortes no orçamento das universidades públicas e de institutos federais

Clarissa Garotinho é eleita 3ª vicepresidente da comissão especial da
Reforma Tributária
A aprovação da Reforma Tributária é o principal ponto defendido pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS. O partido
integra também a comissão com o deputado Gastão Vieira (MA).
A reunião de instalação e eleição contou com a presença do presidente da Casa, Rodrigo Maia p.4
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Comissão analisa projeto de Uldurico Junior que
restringe cobrança de corretagem imobiliária
A proposta proíbe que o valor final do imóvel seja alterado para acrescentar qualquer
tipo de cobrança de corretagem pela venda
Tramita na Comissão de Desenvolvimento
Econômico o Projeto de Lei 1510/15, de autoria
do deputado federal Uldurico Junior (BA), que
restringe a cobrança de percentual de corretagem na venda de imóveis novos ou em construção.
Uldurico Junior apresentou em seu projeto
proposta para proibir a cobrança, mas o relator
da matéria na comissão apresentou substitutivo
restringido a cobrança. “A apresentação deste
projeto visa coibir uma prática lesiva ao consumidor, vista com mais frequência no mercado
imobiliário”, justificou Uldurico Junior.
De acordo com o substitutivo, no caso de
imóveis novos ou em construção, a remuneração
do corretor é devida pela incorporadora, exceto se o valor estiver previsto no contrato e sem
qualquer acréscimo ao preço final anunciado.
Neste caso, o consumidor deverá, cumulativamente, ser informado previamente sobre o pagamento da corretagem; que o valor seja deduzido do preço total ajustado para a venda; e que o

valor da corretagem esteja incluído no preço total do imóvel anunciado nas peças publicitárias
da empresa.A não observância dos requisitos anteriores, sujeitará o infrator a multa equivalente a
1% do valor do imóvel.
STJ
Em 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reconheceu a validade da cláusula contratual que
transfere ao consumidor a obrigação de pagar a
comissão de corretagem na venda imóveis. O ministro relator do Recurso Especial (nº 1551956/
SP) explicou que a previsão desse encargo deve
ser informada de forma prévia e explícita ao adquirente.“Assim, ratificando o entendimento do
Tribunal, defendemos que as cláusulas devem
ser prévias, claras e expressamente destacadas
no contrato”, diz o relator ao apresentar o texto
substitutivo.
Tramitação
O PL 1510/15 está pronto para a pauta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS).

Acácio Favacho propõe isenção de IPI para
mototaxistas e motoboys
A proposta visa reduzir os custos de aquisição das motocicletas de até 250 cilindradas
O deputado federal Acácio
Favacho (AP) é autor do Projeto
de Lei 2774/19 que estabelece
isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na aquisição de motocicletas, de até 250
cilindradas, usadas no transporte
remunerado de passageiros e por
motoboys.
“O intenso fluxo diário de veículos, que dificulta a mobilidade
urbana nas grandes capitais, está
sendo minimizado pelos serviços
dos moto-fretes e mototaxistas,
os quais representam uma significativa parcela da população”, disse o autor.
De acordo com o parlamentar,

a proposta visa reduzir os custos
destes veículos. Acácio Favacho
acrescenta que a medida pode
incentivar a manutenção ou troca
das motocicletas, favorecendo a
segurança viária.
“Lembrando que o permissionário deverá estar com a motocicleta devidamente licenciada, vistoriada, padronizada e equipada
com todos os acessórios indispensáveis à proteção do motociclista
e de todos, aumentando assim a
segurança no trânsito”, explicou.
Tramitação
O PL 2774/19 tramita na Comissão de Finanças e Tributação
(CFT).

Anexo II - Piso Superior - Ala B - Sala 179 | (61) 3215-9996
Email: comunicacao.lidpros@camara.leg.br
Líder: Toninho Wandscheer (PR)
Chefe de Gabinete: Jairo Ribeiro
Coordenador de Comunicação: Thyago Marcel
Jornalista: Janaína Valadares
Diagramação: Jefferson Santos
Fotografia: André Mateus
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Câmara aprova texto da Reforma da Previdência em 1º turno
A Câmara dos Deputados apreciou o texto-base da Reforma
da Previdência (PEC 6/19) e os 142 destaques apresentados à PEC.
Após o encerramento da votação no Plenário da Câmara, a matéria
foi encaminhada para a Comissão Especial para a elaboração da redação final. O segundo turno de votação está previsto para o mês
de agosto.
A aprovação do texto refletiu a orientação dos líderes partidários
sobre o tema. Para o líder do PROS Toninho Wandscheer o resultado da votação foi positivo. “Todos os líderes dos partidos assumiram
esse trabalho importante de construir uma Reforma da Previdência
que venha atender ao nosso país. Um texto construído pelos deputados que acreditam que o Brasil ainda precisa de muitas reformas.
Essa reforma é o início de algo necessário, precisamos de novas medidas do governo, para aquecer a economia, gerar emprego e renda”, diz Toninho Wandscheer.
Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia a reforma vai combater privilégios e o sistema deficitário da Previdência Social. Ele
reforçou a necessidade de reorganizar as despesas públicas brasileiras. “Oitenta por cento de tudo o que se arrecada é gasto com
pessoal e Previdência. O México gasta 45%, o Chile gasta 43%, os
EUA gastam 70%. Então, tem alguma coisa errada no gasto público
brasileiro”, afirmou o presidente.
A proposta de reforma da Previdência aumenta o tempo para se
aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as
alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e
estabelece regras de transição para os atuais assalariados.
Na nova regra geral para servidores e trabalhadores da iniciativa
privada que se tornarem segurados após a reforma, fica garantida
na Constituição somente a idade mínima: 62 anos para mulher e 65
anos para homem. O tempo de contribuição exigido e outras condições serão fixados definitivamente em lei. Até lá, vale uma regra
transitória.

Para todos os trabalhadores que ainda não tenham atingido os requisitos para se
aposentar, regras definitivas de pensão por morte, de acúmulo de pensões e de cálculo
dos benefícios dependerão de lei futura, mas o texto traz normas transitórias até ela ser
feita.
Quem já tiver reunido as condições para se aposentar segundo as regras vigentes
na data de publicação da futura emenda constitucional terá direito adquirido a contar
com essas regras mesmo depois da publicação.

Aprovado em 1º turno
142 destaques com 7 aprovados
Votação em 2º turno prevista
para o mês de agosto

Aprovado destaque que reduz a idade para
aposentadoria de professores
A matéria uniu os parlamentares de diversas legendas pela defesa da educação incluindo o PROS. “Pela defesa da
educação! Apoiamos a emenda do PDT pela melhoria da aposentadoria dos professores”, afirmou o deputado federal
Gastão Vieira (MA) ao encaminhar o voto do PROS
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na sexta (12) o destaque do PDT que reduz a idade exigida para aposentadoria. O substitutivo reduziu dois anos do critério de idade mínima e cinco anos do
tempo de contribuição em relação aos demais trabalhadores. A idade
passa para 52 anos para mulheres e 55 anos para homens. A matéria
uniu os parlamentares de diversas legendas pela defesa da educação.
O deputado federal Gastão Vieira (MA) foi o escolhido para encaminhar o voto do PROS. Segundo o parlamentar, o Brasil ocupa um dos
últimos lugares entre os países desenvolvidos no ranking de qualidade
da educação.
“A Reforma da Previdência pode ser crucial para que estados e municípios possam respirar nas próximas décadas, a equipe do IPEA estima que o déficit previdenciário dos estados em 2018 foi de 77,6 bilhões
e que pelo menos 40% refere-se aos professores. O que vamos fazer
com os inativos? O Fundeb não cobre inativo, os professores ao longo
de todo desse tempo tiveram de nós apenas belas palavras. É o futuro!
Sem eles não vamos para lugar nenhum! Entretanto, a categoria não
tem nenhuma política efetiva e séria de Governo que permite o respeito da sociedade. Se a escola fosse o centro de tudo, se tudo isso pudesse acontecer, eu teria absoluta certeza de que nós teríamos avançado,
mas não avançamos quando se trata de qualidade. Pela defesa da educação! Apoiamos a emenda do PDT pela mudança na aposentadoria
dos professores”, disse o deputado Gastão Vieira.
INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Com a aprovação, os professores de educação infantil e do ensino
básico poderão se aposentar com cinco anos a menos que o exigido
para os demais trabalhadores.
Após análise o texto segue com as alterações votadas em Plenário
para a Comissão Especial da Reforma da Previdência (6/19). Após cinco
sessões o texto será votado em segundo turno.
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Clarissa Garotinho é eleita 3ª vice-presidente
da comissão especial da Reforma Tributária
“A reforma é urgente, necessária e vai unificar o país. O brasil é um dos países aonde mais se gasta tempo. Cerca de 2
mil horas só para calcular e pagar impostos. Precisamos modificar, simplificar e redistribuir melhor as receitas
tributárias do nosso país”, afirma a deputada Clarissa Garotinho
A deputada federal Clarissa Garotinho (RJ) foi eleita nesta quarta (10) para
assumir a 3ª vice-presidência da comissão especial que irá analisar a proposta
da Reforma Tributária para o país (PEC
45/19). A aprovação da reforma tributária
é o principal ponto defendido pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS.
O partido integra também a comissão
com o deputado Gastão Vieira (MA). A
reunião de instalação e eleição contou
com a presença do presidente da Casa,
Rodrigo Maia.
“A reforma é urgente, necessária e vai
unificar o país. Ninguém aguenta mais
essa burocracia enorme, o brasil é um
dos países aonde mais se gasta tempo
cerca de 2 mil horas só para calcular e
pagar impostos. Precisamos modificar,
simplificar e redistribuir melhor as receitas tributárias do nosso país”, afirma a deputada Clarissa Garotinho.

A proposta altera a Constituição extinguindo três tributos federais (IPI, PIS e
Cofins), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS), todos incidentes sobre o consumo. A ideia é simplificar a carga tributária
e criar o Imposto sobre Operações com
Bens e Serviços (IBS), de competência de
todos os entes federativos, e outro sobre
bens e serviços específicos (apenas federal).
A Mesa Diretora da comissão será
conduzida pelos deputados Hildo Rocha
(Presidente), Sidney Leite (1º Vice-Presidente), Da Vitoria (2º Vice-Presidente),
Clarissa Garotinho (3º Vice-Presidente)
e Aguinaldo Ribeiro (Relator). No total, a
comissão é composta por 43 titulares e
igual número de suplentes.
A comissão abrirá prazo para que os
deputados apresentem emendas ao texto, propondo alterações. Em seguida o
relator deverá se pronunciar sobre cada

uma em seu parecer e a
comissão deverá aprovar o
relatório final. Em seguida,
o texto final será apreciado
pelos deputados no Plenário, com votação em dois
turnos.

Instalada a comissão para analisar a MP 885 que
autoriza a venda de bens apreendidos do tráfico
O deputado Capitão Wagner foi indicado para a relatoria da Medida Provisória 885/19 no Senado Federal
O deputado Capitão Wagner foi indicado na quarta (10) para a relatoria da Medida Provisória 885/19, que autoriza o poder público a abrir processo de venda
de bens apreendidos do tráfico de drogas. Na ocasião de seu lançamento, no último mês, o ministro Sérgio Moro disse que a MP é tratada com prioridade pelo
Governo e que a sua aprovação ampliará os recursos para o combate ao crime organizado no país.
Capitão Wagner apresentou o plano de trabalho
do colegiado que foi aprovado por seus integrantes. A
comissão formada por deputados e senadores ficará
responsável por analisar o mérito da matéria, antes da
votação nos plenários da Câmara e do Senado. Ela será
presidida pelo senador Alessandro Vieira.
Com a medida, o governo pretende antecipar o uso
dos recursos em pelo menos cinco a sete anos. Atualmente, os recursos obtidos com a venda de patrimônio
do crime são depositados em conta judicial. Somente
após a sentença final é que eles entram na conta do
Tesouro.
A MP também tem o objetivo de facilitar o acesso
dos estados aos recursos da alienação de bens do tráfico. Hoje, as transferências de valores só ocorrem se os
estados apresentarem projetos e assinarem convênios
com a União.
A proposta ainda pretende possibilitar a contratação temporária de engenheiros para trabalhar no Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Os engenheiros trabalharão em obras de construção e reforma
de presídios, executadas com recursos federais pelos
estados e Distrito Federal.
INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
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Vaidon Oliveira cobra do DNIT manutenção
de rodovias federais
O deputado federal Vaidon Oliveira participou de reunião com a Bancada do Ceará e o diretor-geral do DNIT.
Na ocasião, o parlamentar solicitou ao órgão melhorias para a malha viária do estado do Ceará

A malha viária do estado do Ceará vem
sendo criticada pela falta de manutenção e
melhorias que possam valorizar o turismo local e assegurar o escoamento da produção. A
informação foi levada pela Bancada do Ceará

até o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) nesta quarta (3). Os parlamentares se comprometeram em disponibilizar recursos de emendas de bancada, como
também cobraram estudos técnicos ao DNIT
sobre o andamento de obras nas rodovias federais.
No trecho de seis quilômetros da BR-403,
explica o deputado Vaidon Oliveira (CE), a precariedade da rodovia já prejudica comerciantes
que dependem do turismo.
“A malha viária do Ceará está totalmente
deteriorada e ainda tivemos um agravante,
após oito anos de seca, nesse ano boa parte do
estado teve um bom inverno e isso contribuiu
para deteriorar ainda mais a malha viária que já
era ruim. Aproveitei o momento para cobrar especialmente a manutenção da BR-403, trecho
que liga os municípios de Acaraú, Cruz e Jericoacoara. A região tem o maior fluxo turístico
e está com sérios problemas em suas rodovias”,
afirma o deputado.
O diretor-geral do DNIT, general Santos Filho, informou aos parlamentares que já iniciou
algumas intervenções na malha viária do esta-

do. O encontro com os deputados faz parte do
Ciclo de Planejamento Conjunto com os Parlamentares (CPCP) e tem como objetivo ajudar
no planejamento da área de infraestrutura do
país. “Conseguimos atingir o nosso objetivo
que é, principalmente, integrar um pouco mais
o DNIT às bancadas do Congresso”, explicou o
general Santos Filho.

Eros Biondini é autor de projeto que permite
convênios entre União e APACs para
recuperação de condenados
O modelo de ressocialização de presos praticado pelas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados já é
referência no país por proporcionar altos índices de recuperação e economia nos gastos públicos
A Comissão de Finanças e Tributação
poderá votar nesta quarta (26) o parecer
ao Projeto de Lei 1685/11 que autoriza a
celebração de convênios entre a União e
as Associações de Proteção e Assistência
aos Condenados (APACs).
Os recursos transferidos às APACs devem atender critérios específicos de acordo com o projeto e serem voltados para
a construção, ampliação ou reforma de
imóveis dentro das unidades; aquisição e
instalação de equipamentos; e aquisição
de materiais.
Autor do projeto, o deputado Eros
Biondini (MG), explica que o modelo desenvolvido pelas APACs auxilia o Estado
tanto na recuperação do preso quanto na
economia de gastos públicos.
“O modelo APAC é 5 vezes mais econômico do que o sistema comum. Segundo
recentes pesquisas, menos de 20% dos

que cumpriram pena nessas unidades voltaram a cometer crime. Além disso, a maioria dos presos já saem com qualificação e,
consequentemente, emprego garantido”,
disse.
Modelo APAC
A APAC é uma pessoa jurídica de direito privado que administra Centros de
Reintegração Social de presos. A primeira
APAC surgiu em 1972. A metodologia ganhou força através da aplicação de seus 12
elementos entre os quais a participação da
comunidade; o trabalho; a religião, a assistência jurídica; e a valorização humana e
da família.
Tramitação
Com parecer pela aprovação, o PL
1685/11 encontra-se pronto para ser deliberado pela Comissão de Finanças e Tributação. Em seguida, o projeto será apreciado pela CCJ.
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No Congresso, Eros Biondini é coordenador da Frente
Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Terapêuticas e APAC’S. Em março, Eros Biondini também foi o autor
do requerimento de Sessão Solene que homenageou os 50
anos de instalação das Comunidades Terapêuticas no Brasil.

6

Weliton Prado propõe desconto na conta de água
toda vez que ocorrer interrupção do serviço
Pelo texto, as concessionárias deverão informar ainda sobre cortes ocorridos nos últimos 30 dias

Projeto do deputado Weliton Prado (MG) determina que consumidores tenham desconto na
conta de água toda vez que ocorrer interrupção no
fornecimento do serviço por parte da concessionária (Projeto de Lei 28/19). A matéria altera a Lei de
Saneamento Básico (11.445/07) e poderá ser vota-

da nesta quarta-feira (5).
“O projeto busca corrigir uma injustiça absurda
que penaliza os consumidores que são cobrados
com base em estimativa de consumo, e em especial, aqueles que pagam a chamada tarifa mínima”,
diz o autor.

O projeto encontra-se na Comissão de Defesa
do Consumidor e aguarda votação do parecer do
relator, que apresentou substitutivo incluindo ao
texto principal que as empresas fiquem responsáveis por fornecer relatório simplificado informando
todas as interrupções no fornecimento de água nos
últimos 30 dias.
Estimativa de consumo
Como a base para a cobrança é a estimativa
de consumo (e não o consumo efetivo), as concessionárias entendem que eventual interrupção no
fornecimento, por um ou mais dias, não tem repercussão sobre o volume mensal de água consumido
(e, em consequência do volume de esgoto gerado).
Por isso, cobram o mesmo valor independentemente de ter havido ou não interrupção no fornecimento.
“Na prática, o que acontece atualmente é que os
consumidores cobrados dessa forma acabam muitas vezes pagando por um serviço de água e esgoto
que não utilizam em toda a sua plenitude”, explica
Weliton Prado.
Tramitação
O PL 28/19 tramita conclusivamente, ou seja,
sem necessidade de passar pelo Plenário. Após análise da Comissão de Defesa do Consumidor, a proposta ainda deverá ser analisada por outras duas
comissões.

Projeto retira pontuação para carteira de motoristas
profissionais e caminhoneiros
“Alcançar 20 pontos está cada dia mais comum. No caso dos condutores que exercem a atividade de motoristas
profissionais, o problema é ainda mais grave, já que a carteira de habilitação é o seu instrumento de trabalho, sem
o qual não tem condições de exercer a sua profissão”, afirma Boca Aberta (PR)
A Câmara passa a analisar o Projeto de Lei 3919/19 de autoria do
deputado federal Boca Aberta (PR) que altera o Código de Trânsito
Brasileiro (Lei 9503/97) para excluir a pontuação de motoristas profissionais e caminhoneiros. O parlamentar defende que há necessidade
de estabelecer parâmetros legais para estimular a evolução da gestão
do trânsito.
“Alcançar 20 pontos está cada dia mais comum. No caso dos condutores que exercem a atividade de motoristas profissionais, o problema é ainda mais grave, já que a carteira de habilitação é o seu
instrumento de trabalho, sem o qual não tem condições de exercer a
sua profissão”, afirma Boca Aberta (PR).
Segundo a proposta, a contagem inclui todas as categorias de infração conforme a sua natureza: leve, média, grave e gravíssima. O
parlamentar defende a suspensão do direito de dirigir para categoria
apenas em casos que esses motoristas forem extremamente imprudentes.
Tramitação
O PL 3919/19 aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados.
INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

